KERKKOON KYLÄTIEDOTE
! KESÄ 2014 ! www.kerkkoo.fi !
Tämä on Kerkkoon kylätiedote, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa: vuoden alussa, kesän korvilla ja alkusyksystä. Tätä tiedotetta ei
päivitetä ilmestymisensä jäkeen, joten tapahtumien päivämäärät kannattaa vielä tarkistaa yhdistysten omilta verkkosivuilta.
Muutoksia voi tulla. Tällä hetkellä materiaalin kokoaa Kerkkoon kyläyhdistyksestä Ilari Mäkinen puh. 050-361 0387 tai
ilari.makinen@iki.fi Palaute on tervetullutta!

KERKKOON PALVELUOSUUSKUNTA
Tervetuloa Kioski & Kahvila Pumppaamoon!
Pumppaamo on kylän uusi kauppa ja kohtaamispaikka.
Pumppaamosta saa peruselintarvikkeita ja
taloustavaroita sekä tuoretta kahvia ja pikkupurtavaa.
Päivittäin tulee myyntiin tuoreita leivonnaisia Tuorilan ja Huovilan kotileipomoista. Lisäksi
Pumppaamolla on myös myynnissä Kannonnokan Vanhan Navetan huippuluokan leivonnaisia ja
suolaisia piirakoita sekä täytettyjä leipiä. Valikoima vaihtelee päivittäin. Voit seurata tuotteiden
saatavuutta kätevästi esimerkiksi Pumppaamon Facebook-sivuilta.
Pumppaamolla myydään monen lähituottajan tuotteita: Strömsbergin Myllyn jauhoja, Grindilän
kananmunia, Paradisehoneyn hunajaa sekä Henttalan lihajalosteita.
Kehitämme palveluamme jatkuvasti asiakaskyselyiden perusteella. Palaute on tervetullutta!
Kevään mittaan käynnistyy myös Kauppakassi-palvelu, jonka kautta voi hankkia elintarvikkeet
laajasta tilausvalikoimasta aina kotiovelle saakka. Teemme yhteistyötä Heinon tukun ja Porvoon
Perunan kanssa.
Lisäksi suunnitelmissa on erilaisia tempauksia ja toripäiviä Pumppaamolla.
Huom! Pumppaamon uudet aukioloajat ovat ma-la 11.30-18.30 ja su 11.30-15.
Talkoot jatkuvat
Viime vuoden aikana Pumppaamolla on pidetty lukuisia talkoita, joiden aikana vanha
puhdistamorakennus on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Vielä on kuitenkin tehtävää:
rakennamme kuistin päälle valokatteen ja muokkaamme Pumppaamon ympäristöstä viihtyisän
ajanviettopaikan. Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat talkoolaiset! Talkoiden ajankohdista ja
sisällöstä tiedotamme lisää myöhemmin, ks. yhteystiedot alla.
Kotipalvelutoiminta: apu lähellä!
Kotipalvelutoiminta on edullista, luotettavaa ja monipuolista palvelua kodin erilaisiin tarpeisiin.
Siivouspalvelun lisäksi tarjoamme myös muita palveluita esim. asiointipalvelua, lastenhoitoa,
asunnon silmälläpitoa lomien aikana ym. Palvelun tuntihinta on 22,50 euroa (sis. alv 24 %). Kun
kotitalousvähennys (vuonna 2013 45%) otetaan huomioon, palvelun tuntihinnaksi jää 12,38 euroa.
Kysy rohkeasti lisää työntekijältä Sari Virtaselta puh. 045-1023864.
Avointa ja yhteistä toimintaa
Liity osuuskuntaan ja ole mukana kehittämässä ja rakentamassa Kerkkoosta entistä parempaa
asuinympäristöä! Osuuskunnan osuuksia on hankittu jo reilusti yli 100 kappaletta. Osuusmaksun
suuruus on 100 euroa. Tulosta ja täytä osuuskunnan liittymishakemus osuuskunnan sivuilta ja
toimita se osoitteeseen Keirkkoontie 92. Hakemuksia saa myös hallituksen jäseniltä tapahtumien
ja talkoiden yhteydessä.

Yhteystiedot: Kioski & Kahvila Pumppaamo, Kerkkoontie 92 puh. 040-930 6610 ja sähköposti
pumppaamo@live.fi. Pumppaamo löytyy myös Facebookista!
Kerkkoon palveluosuuskunta pj. Paula Teinonen-Lahti puh. 040-523 9900 sähköposti kerkkoon.osku@live.fi
ja www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi

KERKKOON KYLÄYHDISTYS
Kyläyhdistys järjestää kesän ajan vähemmän toimintaa, sillä osallistumme aktiivisesti osuuskunnan
Kioski & Kahvila Pumppaamon rakentamiseen ja ympäristön kunnostamiseen.
Kylän asioista keskustellaan aktiivisesti Facebookissa Pro Kerkkoo-sivuilla. Tervetuloa mukaan!
Alla on maksupohja kyläyhdistyksen kannatusmaksun maksamiseksi. Kannatusmaksu on 5 €
yksityisiltä henkilöiltä ja 50 € yrityksiltä. Kannatusmaksun maksaminen on täysin vapaaehtoista!
Kannatusmaksujen ja tapahtumista tulevan tuoton avulla kyläyhdistys mm. julkaisee tätä tiedotetta
ja kylän yritysesitettä, pitää yllä kylän kotisivuja sekä pyrkii edistämään eri tavoin kylän viihtyisyyttä
asuinpaikkana.
Saajan tilinro

Saaja
Maksaja
Viitenro
Tililtä nro 	
  

FI41 4050 0010 0755 48
HELSFIHH

TILISIIRTO
Kerkkoon kyläyhdistys ry.
Kannatusmaksu 2013
Henkilö 5 €
Yhteisö 50 €
Kerkkoon kyläyhdistys ry.

Eräpäivä

Euro

Yhteystiedot: Puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti p. 040-5239900 (iltaisin) sähköposti: paula.teinonenlahti@pp1.inet.fi ja kotisivut www.kerkkoo.fi

KERKKOON NUORISOSEURA
NUOSKA	
  OPEN	
  pe	
  9.5	
  klo	
  18-‐21	
  Nuorisoseurantalolla.	
  Tervetuloa	
  hengailemmaan	
  hyvässä	
  seurassa	
  kaikki	
  
4-‐9	
  luokkalaiset!	
  Nuoskan	
  ovet	
  ovat	
  auki	
  klo	
  18-‐19.30	
  myös	
  vanhemmille	
  sekä	
  3-‐luokkalaisille	
  toimintaan	
  
tutustumista	
  varten.	
  Tervetuloa!	
  Tiedustelut	
  Eliisa	
  p.	
  040	
  576	
  4015	
  (NUOSKA	
  GOES	
  OUT	
  pe	
  23.5,	
  Nuoskan	
  
pitopaikka	
  on	
  vielä	
  salaisuus	
  ja	
  ilmoitetaan	
  myöhemmin)	
  
	
  
NAPPULANUOSKA	
  pe	
  16.5	
  klo	
  18	
  -‐	
  20	
  Nuorisoseurantalolla.	
  Tule	
  mukaan	
  NappulaNuoskan	
  hauskaan	
  
menoon!	
  Ohjattua	
  ohjelmaa	
  sisällä	
  ja	
  sään	
  salliessa	
  myös	
  ulkona,	
  askartelua,	
  pelejä	
  ja	
  kioski.	
  Nuorisoseuran	
  
jäsenkortilla	
  kioskista	
  pieniä	
  alennuksia!	
  NappulaNuoska	
  on	
  tarkoitettu	
  kaikille	
  alle	
  4-‐luokkalaisille,	
  alle	
  4-‐
vuotiaat	
  vain	
  huoltajan	
  seurassa.	
  Valvojina	
  seuran	
  nuoria	
  ja	
  aikuisia.	
  Tervetuloa!	
  

	
  

TOUKOTOHINAT	
  sunnuntaina	
  18.5	
  klo	
  11-‐14	
  Nuorisoseurantalolla.	
  Kevään	
  odotettu	
  kirppis-‐,	
  kierrätys-‐	
  ja	
  
myyjäistapahtuma!	
  Myynnissä	
  uutta	
  ja	
  käytettyä	
  tavaraa	
  laidasta	
  laitaan	
  sekä	
  mm.	
  leivonnaisia.	
  Puffetti	
  ja	
  
arpajaiset.	
  Lapsille	
  oheisohjelmaa.	
  	
  Varaa	
  pian	
  oma	
  myyntipaikkasi	
  Heliltä	
  p.	
  040	
  5139873.	
  Sisäpaikka	
  10€	
  
/	
  ulkopaikka	
  5€.	
  

	
  
JOBI-TORI välittää - Tarjoa rohkeasti töitä tai työpanostasi kesällä! Jobi-tori toimii
kohtauspaikkana keikkaluonteista kesätyötä etsiville nuorille ja työtä tarjoaville kyläläisille. Nuorelle
maksettava palkka kolmen tunnin työstä on 20€. Jos työn kesto on lyhyempi tai pidempi, voidaan

asiasta sopia tapauskohtaisesti. Jobi-tori huolehtii työtehtävien ja työntekijöiden välityksestä sekä
neuvoo lisää:
Ilmoittaudu	
  työnantajaksi,	
  jos	
  sinulla	
  on	
  pienehköjä	
  töitä,	
  joihin	
  tarvitsisit	
  apua	
  ja	
  josta	
  olisit	
  valmis	
  
maksamaan	
  reippaalle	
  nuorelle	
  työntekijälle	
  pienen	
  korvauksen.	
  Tarjoa	
  esim.	
  erilaisia	
  pihatöitä,	
  askareita,	
  
kodinhoitoa,	
  lastenhoitoa	
  tai	
  lemmikinhoitoa.	
  
Ilmoittaudu	
  työntekijäksi,	
  jos	
  olet	
  13-‐17-‐vuotias	
  nuori	
  ja	
  haluat	
  tehdä	
  erilaisia	
  kesätöitä	
  omalla	
  kylällä.	
  Saat	
  
muutaman	
  tunnin	
  työstä	
  pienen	
  korvauksen	
  ja	
  hyvää	
  työkokemusta.	
  
	
  
Jobi-‐tori	
  on	
  mukana	
  ToukoTohinoissa	
  18.5	
  klo	
  11-‐14,	
  jossa	
  ilmoituksia	
  voi	
  tehdä	
  paperitse.	
  Ilmoituksia	
  
otetaan	
  vastaan	
  läpi	
  kesän,	
  toukokuusta	
  elokuuhun,	
  myös	
  sähköpostitse	
  ja	
  puhelimitse:	
  	
  
kerkkoonns@gmail.com	
  tai	
  0400	
  718993	
  /	
  Kirsi
Tule	
  kokeilemaan	
  FolkJam®-‐tanssiliikuntaa! Kevään	
  viimeiset	
  tunnit	
  su	
  4.5,	
  18.5	
  ja	
  1.6	
  	
  klo	
  18-‐19	
  NS-‐
talolla.	
  Tule	
  mukaan,	
  yksin	
  tai	
  kaveriporukalla!	
  FolkJam®	
  on	
  tanssiliikuntamuoto,	
  jonka	
  parissa	
  voit	
  kokea	
  
tanssin	
  yhteisöllisyyden	
  ja	
  ilon.	
  Se	
  sopii	
  kaikille	
  ikään	
  ja	
  taitotasoon	
  katsomatta.	
  Hinta	
  5	
  €/kerta.	
  
Mahdollisuus	
  lapsiparkkiin.	
  	
  Tiedustelut	
  	
  Sara	
  p.	
  050-‐9116072
INTIAANIKESÄ	
  2014	
  -‐leiri	
  8-‐13	
  vuotiaille
Paahtava	
  aurinko	
  ja	
  mokkasiinit,	
  huuto	
  ja	
  sulan	
  heilahdus!	
  Lähde	
  mukaan	
  lastenleirille	
  Naumiin	
  Sysmään	
  
25.-‐28.6.	
  Kerkkoosta	
  jo	
  ilmoittautunut	
  mukaan	
  mukava	
  joukko	
  aikuisia	
  ja	
  lapsia,	
  tule	
  sinäkin!	
  Hinta	
  100€	
  
Nuorisoseuran	
  jäseniltä,	
  muilta	
  120	
  €.	
  Hintaan	
  sisältyy	
  ohjelma,	
  ruoat,	
  vakuutus	
  ja	
  kuljetus.	
  Ilmoittaudu	
  
pian	
  (viimeistään	
  30.5)	
  osoitteessa	
  www.uudenmaannuorisoseurat.fi.	
  Lisätiedot	
  p.	
  040	
  5134716	
  /	
  Tea	
  tai	
  
kerkkoonns@gmail.com
Tempoa	
  Tenaviin®-‐musiikkiliikunta,	
  kansantanssiryhmät	
  ja	
  koko	
  perheen	
  sähly.	
  Kerhotoiminta	
  jatkuu	
  
syksyllä	
  1.	
  syyskuuta	
  alkaen.	
  Tarkemmat	
  tiedot	
  aikatauluista	
  ja	
  ryhmistä	
  löydät	
  elokuussa	
  mm.	
  
kotisivuiltamme.	
  

	
  
Jokainen	
  lapsi,	
  nuori	
  ja	
  aikuinen	
  on	
  tervetullut	
  nuorisoseuratoimintaan!	
  

	
  

Seuran	
  toiminnasta	
  lisätietoja	
  kotisivuiltamme	
  www.kerkkoonnuorisoseura.com. Voit	
  myös	
  tilata	
  
uutiskirjeemme	
  laittamalla	
  meille	
  sähköpostiviestiä	
  osoitteeseen	
  kerkkoonns@gmail.com.	
  Olemme	
  
myös	
  Facebookissa.	
  Ota	
  yhteyttä,	
  jos	
  sinulla	
  on	
  ideoita/ajatuksia/palautetta	
  toimintaan	
  liittyen,	
  
haluat	
  liittyä	
  seuraamme	
  tai	
  tulla	
  mukaan	
  vaikka	
  talkoisiin	
  tai	
  tapahtumiin!
	
  
Puheenjohtaja:	
  Heli	
  Pelkonen	
  040	
  513	
  9873,	
  heli.pelkonen@hotmail.fi Sihteeri	
  ja	
  taloudenhoitaja:	
  Melitta	
  Tyyskä	
  040	
  
735	
  7760,	
  melitta.tyyska@nordea.fi ja	
  varapuheenjohtaja:	
  Marja	
  Nurme	
  040	
  760	
  4181,	
  marja.nurme@gmail.com	
  
(tiedustelut	
  koskien	
  seurantalon	
  ja	
  astiaston	
  varauksia)

KERKKOON URHEILIJAT
Maastojuoksut ulkoilumajalla tiistaisin klo 18.00: 13.05. 20.05. ja 27.05
Yleisurheilukilpailut kentällä tiistaisin klo 18.00: 03.06. 10.06. 17.06, 05.08, 12.08, 19.08.
Maastojuoksut ulkoilumajalla tiistaisin klo 18.00: 26.08, 02.09 ja 09.09
Nuorten ja lasten jalkapalloa kentällä, päivä ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
Sählyvuorot lapsille ja nuorille jatkuvat koulun salissa syyskuussa, päivät ja ajat ilmoitetaan
myöhemmin.

Tietoa KU:n tapahtumista internetissä www.kerkkoo.fi → Kerkkoon Urheilijat ja Facebookin Pro
Kerkkoo -ryhmässä.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Simo Andersson, p. 040 760 8930, varapuheenjohtaja Markku Tuominen, p.
0400 103 002, rahastonhoitaja + jäsenasiat Tiina Tenhoranta, tiina.tenhoranta@gmail.com, p. 044 722 8245

KERKKOON KOULU
Koulun lukuvuosi 2013-2014 on päättymässä pian ja oppilaat siirtymässä kesälaitumille.
Vielä on jäljellä muutamia tapahtumia:
-

Maanantaina 19.5.2014 uusien 7. luokkalaisten toimintailta Pääskytiellä klo 18-20
Tiistaina 27.5.2014 kevätjuhla Kerkkoon nuorisoseurantalolla klo 18. Teemana tänä vuonna
televisio.
Torstai 29.5.2014 on vapaapäivä helatorstain vuoksi.
Lauantaina 31.5.2014 jaetaan todistukset kuluneen lukuvuoden työstä.

Syksyllä koulu alkaa tiistaina 12.8.2014 klo 9. Oppilaita on tulossa 75, joiden lisäksi töissä on viisi
opettajaa ja kolme avustajaa.
Yhteystiedot: Kerkkoon koulu, rehtori Piritta Simola, Savimäentie 6, 06530 Kerkkoo, puh. (019) 645 491,
sähköposti: kerkkoon.koulu@porvoo.fi ja internet-sivut: www.porvoo.fi/kerkkoonkoulu

KERKKOON KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY.
Vanhempainyhdistyksen seuraava kokous on ma 12.05.2014 klo: 18.00 koulun iltapäiväkerhotilassa.
TERVETULOA!
Kevään aikana olemme mukana mm. seuraavissa tapahtumissa:
• Koululaisten kevätretket
• Koulun kevätjuhla
Elokuussa:
• Suojatiepäivystys yhteistyössä MLL:n kanssa 12.8 -15.8.2014 välisenä aikana.
• Koulun yhteinen vanhempainilta
• Iltapäiväkerho alkaa tiistaina 12. 8.2014.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja Sari Virtanen p. 040 757 3143 sähköposti: sari.virtanen3@luukku.com ja
varapuheenjohtaja Tanja Raittinen p.040 745 7412

KANNONNOKKA & KANNONNOKAN VANHA NAVETTA
Kannonnokka ja Kannonnokan Vanha Navetta järjestävät ohjelmallisia ja herkullisia tapahtumia
pitkin kesää. Seuraa ilmoittelua! Tällä hetkellä tiedossa ovat seuraavat tapahtumat:
Äitienpäivälounaat Vanhalla Navetalla sunnuntaina 11.5.2014 klo 11.30 ja 14. Tarjolla alkuun
noutopöydästä hiillostettua siikaa ja kantarelli-omenasalaattia, jokirapu-perunasalaattia, pinaattiparmesaani-quiche ja mehustettuja minitomaatteja, paahdettua punajuurta ja vuohenjuustoa,

Caesar-salaattia, vasikka-pastramia ja punasipulihillokettasekä Vanhan Navetan ruisleipää,
kirnuvoita. Pääruoka-annoksena tarjolla omenapuulla savustettua lohta ja muhennettua
korvasientä tai rosmariinipaahdettua karitsan paahtopaistia ja marsalakastiketta. Lapsille
pääruokavaihtoehtona myös maissikanan vartaita ja perunamuusia.Jälkiruokana noutopöydässä
on tarjolla mustaherukka-suklaamoussekakkua, raparperi-pannacottaa sekä nokipannukahvit/tee.
Hinta 45 € (alle 12 v. puoleen hintaan ja sylilapset veloituksetta).
Musiikki-illallinen lauantaina 24.5.2014 Kannonnokassa. Illan artistivieraana Emma Salokoski
Voices. Lipun hinta 70 € sisältää kokonaisen villisian ympärille rakentuvan menun sekä lasin viiniä!
Illallinen alkaa klo 18:00 ja Emma kuoroineen astuu lavalle klo 20.00
Emma Salokoski Voices on 10-20 naisen muodostama a cappella -lauluyhtye, jonka ohjelmisto
koostuu sekoituksesta rytmimusiikkia, pop-musiikin parhaimmistoa ja tunnelmallisia helmiä. Lisäksi
Emma esiintyy solistina säestäjänään kitaristi Lasse Sakara.
Yhteystiedot: Kannonnokka (Grottabackantie) & Kannonnokan Vanha Navetta (Henttalantie 20) puh. 040967 5789, sähköposti mail@kannonnokka.com ja www-sivut www.kannonnokka.com.

PORVOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Avoin päiväkerho Kerkkoon koululla alkaa pe. 15.8. Kerhoaika on 9-11.30.
Avoimiin päiväkerhoryhmiin ovat tervetulleita aikuiset yhdessä lasten kanssa.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Kahvi- ja mehuraha on 2 € perheeltä.
Yhteystiedot: Porvoon suomalainen seurakunta, johtava lapsityönohjaaja Helena Halvari p. 040 728 0330

